Passat Variant Business 1.5 TSI EVO 7DSG
Nabídka ze dne 10.08.2021
Číslo nabídky: SFWU8Y1 SFWU8Y1

Celkem vč. DPH

926 100,- Kč

Model
Passat Variant Business 1.5 TSI EVO 7DSG

899 900,- Kč

Benzin 95 / 1.5 l / 110 kW (150 koní) / Aut. DSG7
Spotřeba paliva 6.4 l/100km

Palivo

Benzin

Emise CO2: 146 g/km
Design
Potah Kůže nebo látka Titanově černá

Pohon

Přední pohon

Vnější lakování Bílá Pure
16" kola z lehké slitiny Sepang

0,- Kč
4 200,- Kč
0,- Kč

Převodovka

Aut. DSG7

Výkon

110 kW / 150 koní

Objem

1498 cm3

Naskenujte QR kód a zobrazte si

1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit

Vaši konfiguraci na Vašem

Vám.

mobilním telefonu či tabletu.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových
změnách.
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Passat Variant Business 1.5 TSI EVO 7DSG
Nabídka ze dne 10.08.2021

Číslo nabídky: SFWU8Y1 SFWU8Y1

Sériová výbava

12V zásuvka
na středové konzole vzadu
v loketní opěrce vpředu
v zavazadlovém prostoru
16" kola z lehké slitiny Sepang
6,5 J x 16
pneumatiky 215/60 R 16
2 držáky nápojů vpředu
2x LED osvětlení na čtení vpředu a vzadu
8 reproduktorů
ACC - automatická regulace odstupu
od vpředu jedoucího vozu s omezovačem - "stop & go"
pouze pro automatickou převodovku
v kombinaci s navigací funkce prediktivního
tempomatu
Aktivní přední opěrky hlavy
nastavitelné podélně a výškově
integrovaná tlačítka pro odjištění
Asistent pro rozjezd do kopce
Automatická klimatizace Climatronic
automatická regulace
nastavení teploty oddělené pro řidiče a spolujezdce
klimatizovaná přihrádka spolujezdce
senzor kvality vnějšího vzduchu s automatickým přepnutím na vnitřní
cirkulaci
3zónová
Automatický spínač světlometů
Coming/Leaving home
dešťový senzor
Bez označení motoru vzadu
Bezpečnostní šrouby kol
Boční airbagy vpředu a vzadu
s hlavovými airbagy vpředu
Boční lišty ve spodní části dveří vozu
lakované v barvě vozu
Čalounění stropu v béžová St.Tropez
Čelní airbag řidiče a spolujezdce
u spolujezdce s možností deaktivace
kolenní airbag na straně řidiče
Čelní sklo tepelně izolující
reflektující infračervené záření

Naskenujte QR kód a zobrazte si

1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit

Vaši konfiguraci na Vašem

Vám.

mobilním telefonu či tabletu.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových
změnách.
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Passat Variant Business 1.5 TSI EVO 7DSG
Nabídka ze dne 10.08.2021

Číslo nabídky: SFWU8Y1 SFWU8Y1

Dálkové odjištění zavazadlového prostoru
Dekor středové konzoly Piano Black
Dešťový senzor
Dětská pojistka
manuální
Digitální radiopřijímač (DAB+)
(navíc k analogovému)
Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu
zásuvné
Dvoutónový klakson
Elektromechanická parkovací brzda
s funkcí Auto Hold
asistent pro rozjezd do kopce
Elektronický imobilizér
ergoComfort sedadlo na straně řidiče
elektrické nastavení opěradla na straně řidiče
přední sedadla výškově nastavitelná
Front Assist
systém nouzového brzdění
s funkcí City Brake
Hlavice řadicí páky v kůži
Chromované lišty bočních oken
Chromované orámování
větracích otvorů
spínačů světlometů
Interiérový dekor Cross Hatch
ISOFIX
příprava pro upevnění dvou dětských sedaček na zadních vnějších
sedadlech
Keyless Start
bezklíčové startování
centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a dálkovým
ovládáním
2 dálkové klíče
bez alarmu
Komfortní sedadla vpředu
Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
Kryt zavazadlového prostoru
zatažitelný a odnímatelný
LED světlomety

Naskenujte QR kód a zobrazte si

1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit

Vaši konfiguraci na Vašem

Vám.

mobilním telefonu či tabletu.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových
změnách.
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Passat Variant Business 1.5 TSI EVO 7DSG
Nabídka ze dne 10.08.2021

Číslo nabídky: SFWU8Y1 SFWU8Y1

včetně LED denního svícení
LED zadní světla
Loketní opěrka vpředu
s odkládacím prostorem a výdechy ventilace
dozadu
podélně a výškově nastavitelná
Longlife režim
prodloužený servisní interval
Make-up zrcátka ve slunečních clonách
s osvětlením
sluneční clony vyjímatelné
Multifunkční volant v kůži
s pádly pro řazení převodovky DSG
Nárazníky v barvě vozu
Nástupní a varovné LED osvětlení
v předních dveřích
NCAP balíček
systém rozpoznání chodce
tříbodové bezpečnostní pásy vzadu - čelní airbag řidiče a spolujezdce
u spolujezdce s možností deaktivace
airbag kolenou na straně řidiče
Lane Assist
Front Assist
ACC - automatická regulace odstupu (s funkcí "stop & go" pro automatickou
převodovku)
Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu
Ochranný kryt hrany zav. prostoru
plastový
Opěrky bederní páteře vpředu
masážní funkce a elektrické ovládání na straně
řidiče
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
Palivová nádrž o objemu 66 litrů
Palubní literatura v českém jazyce
Palubní počítač Premium
s barevným multifunkčním ukazatelem
Parkovací senzory Park Pilot
senzory vpředu a vzadu
zobrazení na displeji
Podélné střešní nosiče

Naskenujte QR kód a zobrazte si

1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit

Vaši konfiguraci na Vašem
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Passat Variant Business 1.5 TSI EVO 7DSG
Nabídka ze dne 10.08.2021

Číslo nabídky: SFWU8Y1 SFWU8Y1

stříbrně eloxované
Podlaha zavazadlového prostoru
textilní
Posilovač řízení
Potahy sedadel látkové, design "Weave"
Povinná výbava
Výstražný trojúhelník
Lékárnička (dle německé normy)
Reflexní vesta
Příprava na We Connect a We Connect Plus
pro využívání služeb je nutná registrace a aktivace
Systém We Connect je nehmotným produktem (aplikací resp. softwarem) společnosti
Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Spolková republika Německo, která je jejím výhradním
prodejcem/poskytovatelem. Autorizovaní prodejci značky Volkswagen prodávají výhradně
hardware nezbytný pro jeho fungování a ve vztahu k prodeji softwaru společnost
Volkswagen AG žádným právním způsobem nezastupují.
Pokud nejsou služby ve voze aktivovány do 90 dní od předání vozu zákazníkovi, začne
běžet bezplatná lhůta. Zákazník může služby aktivovat i později, ale bezplatná lhůta je v
tom případě kratší.
součástí přípravy není App-Connect
Přístrojová deska
elektronický tachometr
počítadlo celkových a denních kilometrů
otáčkoměr
Rádio Composition
6,5" barevný dotykový displej
reproduktory vpředu a vzadu
2x USB-C
FM příjem
Bluetooth
licence We Connect Plus na 1 rok
Regulace dosahu dálkových světel
Rezervní kolo plnohodnotné ocelové
nefunkční variabilní podlaha
Sada nářadí a zvedák vozu
Start-Stop systém
rekuperace kinetické energie při brždění
Systém PreCrash
proaktivní bezpečnostní systém
v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému dovření
oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů

Naskenujte QR kód a zobrazte si

1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit
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Vám.

mobilním telefonu či tabletu.
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Passat Variant Business 1.5 TSI EVO 7DSG
Nabídka ze dne 10.08.2021

Číslo nabídky: SFWU8Y1 SFWU8Y1

Systém sledování únavy řidiče
Telefonní rozhraní
bluetooth
Textilní koberečky
vpředu a vzadu
Tísňové volání
tlačítko tísňového volání ve voze
umožňuje telefonickou hlasovou péči do chvíle, než dorazí potřebná pomoc
hlasová péče je poskytována v 10ti evropských jazycích (němčina, angličtina,
francouzština, italština, holandština, polština, portugalština, švédština, španělština a
čeština)
Tónovaná skla v zeleném odstínu
boční a zadní sklo
Travel Assist včetně Emergency Assist
Lane Assist (asistent udržování jízdního pruhu)
Traffic Jam Assist (asistent jízdy v koloně)
Emergency Assist (asistent pro stav nouze)
Front Assist s autonomním nouzovým bržděním
adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go a s omezovačem
rychlosti
pro DSG
Tříbodové bezpečnostní pásy
vpředu i vzadu (včetně místa uprostřed)
vpředu s výškovým nastavením
s předepínači vpředu i vzadu
výstraha při nezapnutí vpředu i vzadu
USB-C port 3x
2x plnohodntné USB-C vpředu (vedle řadicí páky a v odkládacím prostoru středové
konzoly)
1x USB-C pro nabíjení pro pasažéry vzadu
Vnější zpětná zrcátka
asférické na straně řidiče
konvexní na straně spolujezdce
Vnější zpětná zrcátka
elektricky nastavitelná a vyhřívaná
zrcátko u řidiče asférické s automatickou clonou
Vnitřní zpětné zrcátko
s automatickou clonou
Výplň dveří a boční obložení
látka

Naskenujte QR kód a zobrazte si
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Passat Variant Business 1.5 TSI EVO 7DSG
Nabídka ze dne 10.08.2021

Číslo nabídky: SFWU8Y1 SFWU8Y1

Zadní mlhové světlo
na jedné straně
obě světla signalizace couvání
Zadní sedadla
opěradla asymetricky sklopná v poměru 40:20:40
loketní opěrka s průvlakem pro transportování dlouhých předmětů - úložný
prostor

Naskenujte QR kód a zobrazte si

1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit
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Passat Variant Business 1.5 TSI EVO 7DSG
Nabídka ze dne 10.08.2021

Volitelná výbava

Číslo nabídky: SFWU8Y1 SFWU8Y1

$0U

Sériové potahy sedadel

0,- Kč

látkové, design "Weave"
PE9

Easy Open

22 000,- Kč

otevírání zavazadlového prostoru pohybem nohy pod zadním nárazníkem
dveře zavazadlového prostoru s elektrickým otevíráním a zavíráním
dveře zavazadlového prostoru s dálkovým odjištěním
Keyless Access - bezklíčové odemykání, zamykání a startování
zakrytí zavazadlového prostoru, stahovatelné a odnímatelné s elektrickým odjištěním
otevírání
bez alarmu

Naskenujte QR kód a zobrazte si

1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit

Vaši konfiguraci na Vašem

Vám.
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Passat Variant Business 1.5 TSI EVO 7DSG
Nabídka ze dne 10.08.2021

Číslo nabídky: SFWU8Y1 SFWU8Y1

Technické údaje

Obecné informace
Typ karoserie

Kombi

Počet dveří

5

Míst k sezení

5

Motor
Palivo

Benzin

Maximální výkon spalovacího motoru

110 kW (150 PS)

Zdvihový objem

1498 cm3

Počet válců

4

Pohon

Přední pohon

Převodovka

Aut. DSG7

Jízdní vlastnosti
Maximální rychlost

214 km/h

Hlučnost

66.00 dB

Hmotnost
Maximální přípustná celková hmotnost

2070 kg

Skutečná pohotovostní hmot. podle normy 2007

1535 kg

/46 EU*
Maximální povolené zatížení přední nápravy

1030 kg

Maximální povolené zatížení zadní nápravy

1090 kg

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoup. max. 12%)

1600 kg

Hmotnost nebrzděného přívěsu

730 kg

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy

3725 kg

Maximální povolené zatížení tažného zařízení

90 kg

Rozměry
Výška (bez podélníků)

1462 mm

Šířka (bez zrcátek)

1832 mm

Délka (bez tažného zařízení)

4773 mm

Rozvor

2786 mm

Hodnoty spotřeby a emisí
Emisní norma

Naskenujte QR kód a zobrazte si

1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit

Vaši konfiguraci na Vašem

Vám.

mobilním telefonu či tabletu.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových
změnách.

EURO 6 AP
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Passat Variant Business 1.5 TSI EVO 7DSG
Nabídka ze dne 10.08.2021

Číslo nabídky: SFWU8Y1 SFWU8Y1

Emise částic

0.00108 PM

Emise NOx

0.02360 g/km

Technická data byla pro vůz vypočítána v rámci předběžné konfigurace. Není vyloučeno, že se v návaznosti na proces výroby vozu nebudou
skutečná data odchylovat od dat vypočtených pro konfiguraci.
Zahrnuje 75 kg pro řidiče a hmotnost 90% plné nádrže. Další výbava zvyšuje pohotovostní hmotnost vozu a snižuje tak užitečné zatížení.
Jedná se o předběžné orientační hodnoty. Skutečné hodnoty dle COC se mohou odchylovat až o 5 % a mohou tak snížit užitečnou hmotnost.

Naskenujte QR kód a zobrazte si
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Vaši konfiguraci na Vašem

Vám.

mobilním telefonu či tabletu.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových
změnách.

Strana 10 od 12

Passat Variant Business 1.5 TSI EVO 7DSG
Nabídka ze dne 10.08.2021

Číslo nabídky: SFWU8Y1 SFWU8Y1

Parametry financování
Moje financování

Cena vozu pro financování

Volkswagen Financial Services

Splátka předem
Doba splácení
Poslední nerovnoměrná splátka
Měsíční splátka vč. DPH

926 100 Kč
35 %
60 měsíců
20 %
10 389 Kč

Výše úvěru

601 965 Kč

Celková platba úvěru včetně pojištění

808 555 Kč

Úroková sazba

4,59 %

RPSN*

9,93 %

Měsíční splátka úvěru

8 495 Kč

Měsíční splátka pojištění

1 894 Kč

Parametry pojištění
Pojišťovna
Varianta značkového pojištění

Generali Česká pojišťovna a.s.
BASIC Volkswagen Pojištění
Generali Česká

Popis balíčku pojištění

Volkswagen Pojištění Generali
Česká pojišťovna BASIC

Limit pojištění skel
Spoluúčast
Váš věk
Počet bezeškodných měsíců

10 000 Kč
10 %
46 a více let
60

Volkswagen+ Úroky u ledu| Výhodné úročení | Nízká měsíční splátka | Volkswagen Pojištění
součástí splátek | Podmínky: doba splácení 12 až 72 měsíců | Splátka předem (akontace) od
0% z ceny vozu | Nerovnoměrná poslední splátka od 0 Kč až po 60% z pořizovací ceny vozu
|Platnost: Do odvolání

Naskenujte QR kód a zobrazte si

1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit
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Passat Variant Business 1.5 TSI EVO 7DSG
Nabídka ze dne 10.08.2021

Číslo nabídky: SFWU8Y1 SFWU8Y1

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou, včetně DPH ve výši 21%, pokud není uvedeno jinak. Ve velmi výjimečných případech je možné, že tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. Kontaktujte prosím
Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách, konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou částečně
vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou ukázány dodatečné výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny modelové varianty.
Pro aktuální informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů. Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a
emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby
paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a
dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v
budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné
změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).
Uvedené údaje emisí CO2 zobrazují hodnoty, které byly změřeny v rámci typového schválení EU.
Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo
vybaveno určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla
Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.

Naskenujte QR kód a zobrazte si

1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit

Vaši konfiguraci na Vašem

Vám.

mobilním telefonu či tabletu.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových
změnách.
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